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نش ��ناختی فط ��ری انس ��انی ب ��رای تربی ��ت مطل ��وب در دوره
یه ��ای زیربنای ��ی روا 
ویژ گ 
نوجوانی؛ با تأ کید بر دیدگاه اسالمی

چکیده
ه���دف پژوه���ش حاضر بررس���ی ویژگیهای روانش���ناختی فطری انس���انی اس���ت که
براس���اس آموزههای اس�ل�امی در روایات ائمه معصومین؟مهع؟ برای تربیت مطلوب در
دوره نوجوانی باید مورد توجه قرار گیرد .این پژوهش به روش توصیفی  -تحلیلی انجام
شد که بهمنظور گردآوری دادهها ،روایات ائمه؟مهع؟ درباره ویژگیهای روانشناختی
فطری ،بررس���ی و با روش کیفی توصیف و تحلیل ش���د .نتایج پژوهش نش���ان داد که
در آموزههای ائمه معصومین؟مهع؟ ،ویژگیهای روانش���ناختی فطری همچون کمال
جاویدخواهی ،میل به رش���د شناختى و تعالی عقلى اجتماعی ،گرایش به خوبیها و
خیره���ا ،دینگرایی و حقپذیری ،محبت و مهربانی ،روحیه اس���تقاللخواهی و عدم
وابس���تگی به دیگران ،مس���ئولیتپذیری ،حفظ و ارتقابخشی عزت نفس و تمایل به
فعالیتهای پرشور و نشاط ،زیربنای تربیت مطلوب نوجوانان است.
واژ گان کلیدی :روانشناس���ی دینی ،ویژگیهای روانش���ناختی فطری ،فطرت،
تربیت ،دوره نوجوانی.
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 .1مقدمه
نوجوان���ی یک���ی از مهمتری���ن و پرارزشتری���ن دوران زندگی هر فرد اس���ت؛ زی ��را در این دوران
تح���والت و دگرگونیه���ای جس���می و روان���ی ویژهای پدید میآید که ش���خصیت ف ��رد را تحت
تأثیر قرار میدهد .دوره نوجوانی و بلوغ ،نقطهعطفی در گذر زندگی انس���ان از مرحله کودکی
به بزرگس���الی اس���ت( .مهاجر )1379 ،نوجوانی مرحله بس���یار مهمی از زندگی است؛ دورهای که با
ویژگیهای خاص خود از دیگر دوران زندگی متمایز میشود و مرحلهای تعیینکننده در سیر
زندگی سعادتمندانه یا شقاوتمندانه است (حسینخانی .)1385 ،در دوره نوجوانی تمایالت روانی
خاصی بهصورت نیاز نمایان و بستر به فعلیترسیدن آنها در این دوره فراهم میشود (اصالنی،

 )1392که ا گر زمینه برآورده ش���دن این نیازها بهش���یوه مناسب فراهم نشود ،مشکالت روانی-
تربیتی زیادی نوجوان را درگیر میکند .بنابراین ،توجه به شناخت این خواستهها و نیازهای
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

روانی قدم اساس���ی در کمک به تربیت ،رش���د و ش���خصیت سالم نوجوان اس ��ت (ا کبری.)1394 ،
دین اس�ل�ام برای تربیت صحیح نوجوانان و رس���اندن آنها به زیس���ت مؤمنان ��ه ،بهرهگیری از
تربیت مطلوب اثربخش را ضروری میداند .آشنایی مربیان و مبلغان با خواستهها و نیازهای
روانشناختی نوجوانان که از فطرت آنها سرچشمه میگیرد ،میتواند زمینه ارتباط مناسب
ب���ا آنه���ا را فراهم کند و فرآیند تربیت مطلوب را س���رعت بخش���د .پژوه���ش حاضر ویژگیهای
روانشناختی فطری دوره نوجوانی دختران و پسران را شناسایی و بررسی میکند.
 .2روش پژوهش
پژوه���ش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام ش���د .بدین منظ���ور دادههای الزم فطرت
انس���انی براس���اس آموزههای اس�ل�امی در روایات معصومان؟مهع؟ ،مطالعه و بررس ��ی گردید و
ویژگیهای فطری انسان نیز با استفاده از فرمهای فیشبرداری از منابع روایی جمعآوری و
با شیوههای کیفی ،توصیف و تحلیل شد.
 .3چارچوب نظری
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 .1-3پیشینه پژوهش
مطالعات انجامشده نشان میدهد که خواستهها و ویژگیهای نوجوانان از زوایای مختلفی

شناس���ایی و تحلیل شده اس���ت ،اما تا کنون پژوهش مستقلی خواس���تههای روانشناختی
نوجوانان را که ریش���ه در فطرت ایش���ان دارد ،بررس���ی نکرده اس���ت ،اما مطالعات متعددی
درباره ویژگیهای رفتاری و روانشناختی نوجوانان انجام شده است که برای مثال میتوان
ب���ه پژوهش ا کب���ری ( )1395با عنوان نیازهای نوجوانان و جوانان اش���اره ک���رد که ویژگیهایی
مانند نیازمندی به سالمت ،خودآ گاهی ،خودمدیریتی ،تحصیل ،شغل ،فراغت و سرگرمی،
ارتباط با دیگران ،مدیریت روابط ،درک مسائل عاطفی ،اطالعات فرهنگی ،آ گاهی از مسائل
جهانی ،کس���ب مهارت و راهنمایی و مش���اوره را از مهمترین نیازها و ویژگیهای نوجوانان و
جوانان میداند .نتایج پژوهش هزارجریبی ،س���یدغبار ،جعفری

کافیآباد و دبس���تانی ()1393

با عنوان بررس���ی نیازها ،عالیق و اولویتهای دختران نوجوان شهر تهران نشان میدهد که
نی���از به اعتماد عموم���ی و اعتماد نهادی ،باالتری���ن اهمیت و اولویت را ب���رای دختران دارد.
معصومین؟مهع؟ که با رویکردی دینی و روانش���ناختی انجام ش���د ،نیازهای اساسی نوجوان
مانن���د نیازهای زیس���تی و روانی ،نی���از به مهر و محبت والدین و اطرافی���ان ،نیاز به معنویت،
پذیرش و توجه دیگران ،ا کرام ش���خصیت ،مقبولیت اجتماعی ،تشویق ،استقالل ،عدالت و
امنیت را بررس���ی کردند .سلطانی ( )1392در پژوهشی با عنوان درآمدی بر شناسایی نیازهای
انس���ان از دیدگاه ق ��رآن با تأ کید بر برتری نیازهای معنوی در سلس���لهمراتب نیازها ،نیازهای
انس���ان را متناظ���ر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه ش���امل نیاز به حی���ات ،نیاز به امنیت،
نیاز به محبت ،نیاز به کرامت و نیاز به کمال تنظیم کرده و تالش کرده است تا عالوهبر ابعاد
م���ادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبق���ه از نیازها نیز تأ کید کند .مهمترین مزیت این تحقیق
آن است که در هر دسته از نیازها عوامل مثبت مؤثر در تأمین نیازها و نیز موانع تأمین نیازها
از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی شده است.

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

ش���عبانی و باب���ا گلزاده ( )1393در پژوهش���ی باعنوان روانشناس���ی تربیت نوجوانان در س ��یره

در پژوهش ش���رفی و ش���رفی ( )1392ک���ه با هدف تحلیل و مقایس���ه نیازه���ای تربیت دینی
دانشآم���وزان دوره متوس���طه در ابع���اد ش���ناختی ،عاطفی و عملکردی انجام ش���ده اس ��ت،
باالترین اولویت نیازهای آموزشی دانشآموزان در بعد شناختی را شناخت مفهوم پلورالیسم
دینی ،روشهای پژوهش دینی و آشنایی با ادیان دیگر و پایینترین اولویت و نیاز مربوط به
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آموزش در زمینه شناخت مفهوم توکل به خدا معرفی شده است .باالترین اولویت نیازهای
آموزش���ی دانشآموزان در بعد عاطفی به ترتیب عبارتند از :آموزش درباره چگونگی احساس
تعهد و پایبندی نسبت به مسئولیت در زمان غیبت امام زمان؟جع؟ و پایینترین اولویت و
نیاز مربوط به آموزش در زمینه اعتقاد به معاد و جزای عادالنه انسان است .باالترین اولویت
نیازهای آموزش���ی دانشآم���وزان در بعد عملکردی عبارتند از :آموزش در زمینه مش ��ارکت در
نماز جمعه و پایینترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش درباره چگونگی روزهگرفتن است.
داودی ( )1384که گام خوبی در بررس���ی ش���یوهها و روشهای ارتب���اط تربیتی با نوجوانان
و جوانان در اس�ل�ام برداش���ته اس���ت ،بیان میکند که نوجوانی و جوانی بهترین دوره زندگی
انس���ان است .این گروه از مهمترین س���رمایههای هر اجتماع و نیروی فعال و کارآمد جامعه
هس���تند .عالءالدی���ن ( )1384نی���ز در مطالع���های با نام نقش داس���تانهای قرآن ��ی در نیازهای
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

تربیتی کودکان و نوجوانان ،مینویسد که قصههای قرآن کریم نقش عمدهای در پاسخگویی
به نیازها و رفع مشکالت روانی و اخالقی کودکان و نوجوانان مانند نیازهای عاطفی ،اخالقی،
اجتماعی ،مذهبی ،نیاز به دانستن و نیاز به شناخت استعدادها و تواناییها دارد.
کوین ،ش���ون ،التری���کا و کوین )2010(1که درصدد نیازس���نجی دانشآموزان دوره متوس ��طه
بودند ،نش���ان دادند که نیازهای اجتماعی باالترین اهمیت را از دیدگاه دانشآموزان دارد و
فقدان کمک از طرف بزرگساالن یکی از مهمترین خألهای مربوط به نیازهای اجتماعی بوده
است .از دیگر یافتههای این پژوهشگران این است که در دوره متوسطه نیازهای نوجوانان
بهطور مناس���ب و کافی سنجیده نمیشود .چا کلی )2004( 2نیز با بررسی نیازهای یادگیرندگان
نوجوان به این نتیجه رس���ید که خروج از س���رگردانی میان دورههای کودکی و جوانی و محور
قراردادن نظرات در تصمیمگیریها از مهمترین نیازهای نوجوانان است.
جس���توجو در پژوهشهای منتشرش���ده در حوزه ویژگیها و نیازهای نوجوانان گویای
این نکته است که تا کنون در هیچ اثر پژوهشی مستقلی ویژگیهای روانشناختی نوجوانان
دختر و پس���ر که ریش���ه در فطرت بکر انس���انی داشته باشد و در روایات اس�ل�امی ،زیربنابودن
آنها برای تربیت تبیین ش���ده باش���د ،بررسی نشده اس���ت .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف
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پوششدادن این خأل علمی نگاشته شده است.
1. Kevin, O., Shaun, K., Latricia, T., & Kevin, B.
2. Checkley, k.

 .2-3مفهوششناسی متغیرهای اصلی
 .1-2-3تربیت در لغت و اصطالح

واژه تربیت در لغت بهمعنی پرورانیدن ،پروردن ،آموختن ،تأدیب و سیاس���ت ،ترقی و برتری
و احس���ان و تفقد نس���بت به ش���ا گرد و دیگر زیردس���تان اس���ت( .دهخدا )5776/4 ،1373 ،تربیت از
ریش���ه ربی و ربأ اس���ت که به برتری ،رش���د و عل���و داللت میکند .ای���ن واژه در اصطالح یعنی،
فراهمکردن زمینه و امکانات برای رش���د و شکوفایی استعدادها و تواناییهای بالقوه انسان
و هدای���ت آن بهص���ورت مطلوب( .مینا گر )1390 ،تربیت زمانی مطلوب فطرت انس���ان اس ��ت که
رسیدن به هدفهای طولی در سطوح رفتاری ،کلی و غایی تأمین شود و تمام فعالیتهای
زندگی برای دستیابی به هدف خلقت تنظیم شود.
 .2-2-3مفهوم ویژ گیهای روانشناختی فطری

هماهنگ با هدف آفرینش بوده و در اصل خلقت انس���ان سرش���ته شده است .فطرت نحوه
خاصی از آفرینش و خلقت اس���ت که حقیقت انس���ان به آن نحو سرش���ته شده است و از یک
سلس���ه امور روانی خدادادی حکایت میکند که در میان همه انس���انها مشترک است و هر
ی���ک از آنه���ا اقتضائاتی خ���اص دارد (مصباح ی���زدی )1379 ،که یکی از آنها بینش ش���هودی ،گرایش
آ گاهانه و پرستش خاضعانه حضرت حق است (جوادی آملی.)1372 ،

 .3-2-3مفهوم نوجوان

در عربی واژههای مختلفی بهمعنای نوجوان آمده است که در روایات اسالمی برای تربیت و
هدایت در دوره نوجوانی از آنها استفاده شده است که عبارتند از:
اول) واژه الحدث به معنای نوجوان« :ش���اب حدث و ش���ابه حدثه یعنی فتیه فی السن»
(فراهیدی1409 ،هـ.ق .)77/3 ،حداثه الس���ن کنایه از جوانی و اول عمر اس���ت و حدثان جمع حدث

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

ی ش���ناختی و عاطفی اس ��ت که
منظ���ور از ویژگیهای روانش���ناختی فطری ویژگیهای روان 

اس���ت و به معنای کسانی اس���ت که در سن نوجوانی هستند« :حداثه الس���ن کنایه عن الشباب
و اول العمر» (ابن منظور1414 ،هـ.ق )132/2 ،و یا کس���ی که در س���نین تروتازگی و ش���ادابی است« :الرجل

احلدث :الطری السن» (ابن فارس1404 ،هـ.ق .)36/2 ،در تعبیر امام صادق؟ع؟ منظور از کلمه احداث
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���ک ِبال ْح َد ِاث َف ِإ ّ ُن ْم أ ْس َ���ر ُع ِإلىَ ک ِل َخ ْی ٍر» (حمیرى1413 ،هـ.ق) نوجوانانی هس ��تند که توصیف

شدهاند به اینکه در این دوره سنی نسبت به دیگر مراحل رشد ،سریعتر به کارهاى خیر روى
مىآورند.
دوم) الغ�ل�ام :در روای���ات مختلف غالم بهمعنای نوجوان آمده اس���ت .ریش ��ه آن غ.ل.م
است و بر تازگی و بلوغ جنسی داللت میکند و بهمعنای کسی است که تازه سبیلش درآمده
اس���ت« :الذی طر ش ��اربه ای طلع و ظهر»( .ابنفارس1404 ،هـ.ق )387/4 ،در روایت آمده اس ��ت که ابی
بجیر عالم اهوازی میگوید:

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

ب ��ه خدمت ابن حنفیه برادر امام حس ��ین؟ع؟ رفتم .غالم نوجوانی وارد ش���د .ابن
حنفیه به او سالم کرد و گفت یا سیدی و بلند شد و میان دو چشمانش را بوسید .وقتی
نوجوان رفت گفتم شما این غالم را سیدی خطاب کردید و در برابرش ایستادی و شما
به او سالم کردی؟! گفت بلی او امام من است .گفتم مگر او کیست؟ گفت او علی بن
الحسین؟ع؟ است( .مجلسی1403 ،هـ.ق)22/46 ،
ُُ
ىَ احللم»؛ در زبان عربی به نوجوانی که نزدیک به احتالم
س���وم) المراهق« :الغالم الذى َدان

ش���ده است ،مراهق میگویند (ابنفارس1404 ،هـ.ق .)451/2 ،گاهی در روایات ،وصف شاب بهمعنی
تازهجوان آمده است (ر.ک ،.طبرسى1412 ،هـ.ق).
ُ

چهام) « َالفتىَ یف ْ
ّ
ث؛ فتی به کس ��ی میگویند که در آغاز جوانی اس���ت».
للش���اب احلد 
األص ِل یقال
ِ

(حسینی زبیدی1414 ،هـ.ق )37/20 ،این کلمه معادل نوجوان است .مؤنث آن فتیاه و جمع آن فتیه،
فتیان و فتیات اس���ت .گاهی از این واژه به عبد و کنیز هم تعبیر میش���ود؛ مانند آیه  30سوره
یوسف (راغب اصفهانی1412 ،هـ.ق) .منظور از فتیات در آیه  25سوره نساء تازهجوان است .در روایات
هم به همین معنی آمده است (ر.ک ،.ابنبابویه.)1376 ،
 .3-3ویژ گیهای روانشناختی فطری در تربیت مطلوب
تربیت مطلوب ش���امل تغییرات رش���دی ،کمالی پایدار و تکاملی ش���دن انس ��ان است .اینکه
انس���ان چه باید بش���ود ،مبتنی بر این اس���ت که انس���ان چگونه اس���ت ،چه میخواهد و چه
توانمندیهایی برای بالندگی دارد .ش���ناخت ویژگیهای روانشناختی فطری ،رسیدن به
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اهداف تربیت و فرآیند رشد مطلوب انسان را فراهم میکند و به آنها این امکان را میدهد که

مس���یر زندگی را بهسوی سعادت ،درست انتخاب کنند و با مسائل و مشکالت زندگی بهطور
منطقی و واقعبینانه روبرو شوند.
 .1-3-3کمال جاویدخواهی

میل به کمال یکى از اصیلترین امیال اس���ت که فقط مخصوص انس ��ان نیس ��ت بلکه شامل
حیوان نیز مىش���ود؛ آنچه ویژه انس���ان اس���ت درجه خاصى از این کمال اس ��ت که در حیوان
یافت نمىشود .تفاوت میان انسان و حیوان در حوزه تشخیص مصداق کمال است .حکما و
عرفا بر وجود این گرایش فطرى تأ کید بسیار کردهاند .آیتاهّلل شاهآبادى در اینباره مىگوید:
«ا گر ما به فطرت رجوع کنیم ،درمىیابیم که او عاش ��ق کمال مطلق است ،بهطورىکه ا گر به
همه حقایق کیهانى آ گاه ش���ود آن را آرزو مىکند» (درودى و ملکى .)1392 ،امام على؟ع؟ باتوجه به

نوجوانی دورهای است که کمالجویی به اوج خود میرسد و نوجوان تواناییهایش را بسیج
میکن���د تا مراتب کمال را کس���ب کند و به آنچ���ه بهصورت فطری در زندگی طالب آن اس ��ت،
دست یابد .نوجوان همواره میخواهد در مسیر پیشرفت و رسیدن به کمال وجودی حرکت
کن���د بهگونهای که بهصورت طبیعی نمیخواهد دو روزش مانند هم باش ��د .امام صادق؟ع؟
دربار ه نوجوانی که میل طبیعیاش به کمال کم شده است و تالشش بهگونهای است که دو
روزش شبیه هم است و یا روز دومش بدتر از روز اولش است میفرماید:
آنکه دو روزش برابر باش ��د ،مغبون اس ��ت و آنکه دومین روزش بدتر باش ��د ،نفرین
ش ��ده اس ��ت و آنکه پیش ��رفت را در خ ��ود نبیند به نقص ��ان نزدیکتر اس ��ت و هرکه به
نقصان نزدیکتر باشد ،مرگ از زندگی برایش بهتر است( .ابنبابویه)1376 ،
 .2-3-3میل به رشد شناختى و تعالی عقلى -اجتماعی
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ُ
ُ
العاقل َیطل ُب
اینکه در جس���توجوی کمالبودن انسان از عقل او ناشی میشود ،میفرمایدِ « :
ُ ُ ُ َ
َ
���ب املال؛ در زندگی عاقل اس ��ت که به دنبال کمال اس���ت» (آمدی تمیم���ی1410 ،هـ.ق).
واجلاه���ل یطل
الکمَ���ال
ِ

انسان بهصورت فطری خواهان دستیابی به دانش است .این میل در دوره نوجوانی ظهور
برجستهای دارد .نوجوان میخواهد بداند که چه ویژگیهای آفرینشی دارد و چگونه باید از
دیانت فطری و ارزش انسانی خود محافظت کند .امام علی؟ع؟ در پاسخ به همین خواسته
نوجوانان ،خطاب به فرزند خود و فرزند برادر خود میفرماید:

87

َ ُ َ َ َ َّ مُ َ ُ َ َ ُ ٌ َ
َ ْ َ َ ُ ََُ َ ُ ٌ َ
َ
عر ِف
م ِن استوی یوماه فهو مغبون ،و من کان ِآخر یوم ِیه شرها فهو ملعون ،و من لمَ ی ِ
َ َ َ مْ َ ُ َ َ
ُّ
ُّ
ّ ََ َ
َ
َ
فس ِ َ
قصان َ
وت خ ٌیر ل ُه
قصان أقرب فال
الز یادة یف ن ِ
أقر َب ،و من کان إلیَ الن ِ
���ه کان إیل الن ِ
ِ
لحْ
َ
یاة.
ِم َن ا ِ

آنکه دو روزش برابر باش ��د ،مغبون اس ��ت و آنکه دومین روزش بدتر باش���د ،نفرین
ش ��ده اس ��ت .آنکه پیش ��رفت را در خ ��ود نبیند ،به نقص ��ان نزدیکتر اس���ت و هرکه به
نقصان نزدیکتر باشد ،مرگ از زندگی برایش بهتر است( .مجلسی1403 ،هـ.ق)173/68 ،

بهطورکل���ی نوجوان آنچه را در زندگی بدان نیازمند اس���ت ،بداند و در اولویت تالشهای
خود قرار میدهد .امام على؟ع؟ دراینباره میفرماید:
أوىل األشیاء أن یتعلمها األحداث األشیاء الیت إذا صاروا رجاال احتاجوا إلهیا.

شایس ��تهترین چیزهای ��ى که نوجوانان بای ��د بیاموزند چیزهایى اس���ت که هنگام
بزرگسالى به آنها نیاز دارند( .ابنابىالحدید1404 ،هـ.ق)333/20 ،
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دانشطلبی و کش���ف حقیقت در دوره نوجوانی با تبادل نظ���ر ،مباحثه و گفتوگو ادامه
مییاب���د؛ زی���را میخواهد در تض���ارب آرا و ادرا کات عقلها ،رش���د علمی بیش ��تری پیدا کند.
امام على؟ع؟ برای جهتدهی مطلوب ب���ه دانشطلبی نوجوانان ،فراهمکردن زمینه بحث

َ
َ
حداث ب ِامل ِ َ
دال؛ نوجوانان را به
و گفتوگ���و ب���رای آنها را الزم میداند و میفرمایدُ « :م ُروا اال
اجل ِ
���راء و ِ
ِ

مباحثه و مناظره سوق دهید» (ابنابىالحدید1404 ،هـ.ق.)۲۸۵/20 ،
اول) ویژ گیهای رشد شناختی-عقلی نوجوانان
الف) پیدایش هوش نظرى یا تفکر انتزاعى

پیاژه درباره دوره نوجوانی و ظهور تفکر انتزاعیگفته اس���ت که :کودکان ،مش ��اهدهکنندگان
جهان خارجى هستند و در قید واقعیت محصورند (تفکر حسى ـ حرکتى) و تفکر آنها وابسته
به اشیاى خارجى است ،ولى نوجوان قدرت ذهنى بسیاری دارد که او را از قید واقعیتهاى
خارج���ى رها مىکن���د و او را به عالم ذهنى و درونى خود متوج���ه مىکند .نوجوانى دور ه تفکر
من نوجوان بهاندازهای قوى اس���ت که مىتواند دنی���ا را از نو بنا کند و چنان
انتزاعى اس���تِ .
بزرگ اس���ت که مىتواند آن را جزئى از خود کند( .میبدی1411 ،هـ.ق) براساس همین تفکر انتزاعى
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بعض���ى از نوجوان���ان خ���وب مینویس���ند و وقای���ع را دقیق مجس���م میکنن ��د و بعضى خوب
سخنورى میکنند و مفاهیم را در قالبهاى متعدد بیان میکنند (شرفی.)1375 ،

ب) ظهور استعدادها

در نوجوانى با افزایش سن ،استعدادها نیز اختصاصىتر میشود ،درحالىکه در دوران کودکى
ب���روز اس���تعدادها بیشتر عمومى اس���ت .یکى از اهداف روانشناس���ى تربیتى کش���ف همین
استعدادها و کمک به نوجوانان است تا استعدادهاى نهان خود را بیابند و شکوفا کنند.
ج) شک و تردید

در دوره نوجوانی سادهاندیشى دوران طفولیت از بین میرود و نوجوان به قضاوت ،سنجش
و ارزیاب���ى مجدد اش���یا ،اش���خاص ،موضوعات و پدیدهه���ا میپردازد تا در نظ���ام ذهنى خود
دوباره آنها را بسازد .شاید در هم ه چیز شک کند و یا به همه چیز حتى افکار و عقاید والدین
خ���ود انتقاد کند .نوجوان در این دوره برخالف دوران کودکى ،بزرگس���االن را افرادى عارى از
عیب و اشتباه نمیداند و کوچکترین عیب والدین را با ذرهبین مخصوص دور ه بلوغ ،بزرگ
نوج���وان در وجود خود ،باورها و اعتقاداتش ش���ک و تردی���د دارد نه اینکه آنها را نفى کند
بلک���ه میخواه���د آنها را بازس���ازى کند و آنچه را ک���ه از روى تقلید و اطاعت پذیرفته اس ��ت با
اس���تدالل و زیربنای فکری خود بازس���ازى کند؛ بدین وسیله نوجوان در پى کسب استقالل
فک���رى خود اس���ت .در ای���ن دوره معلمان و مربیان نباید انتظار داش���ته باش���ند ک���ه آنچه را
میگویند نوجوان بپذیرد؛ آنها باید به این ویژگی شناختى نوجوان توجه کافى کنند و از شک
و تردیدهاى نوجوان نس���بت به موضوعات گونا گون دچار نگرانى و اضطراب نش���وند بلکه از

َ
شک او براى رسیدن به یقین استفاده کنند( .مطهری )1376 ،حضرت على؟ع؟ میفرماید« :ظ ُّن
إْ
ِال ْن َس ِان ِم َیز ُان َع ْق ِل ِه؛ شک و تردید انسان مالکی برای عقل اوست» (آمدی تمیمی1410 ،هـ.ق) .والدین باید

این امکان را فراهم کنند که نوجوان پایههاى منطقى و فلسفى مسائل اعتقادى را در وجود
خود بهتدریج بنا نهد.

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

میبیند و شاید این اشتباه براى نوجوان قابل تحمل و بخشش نباشد.

 .3-3-3گرایش به خوبی و خیر

بش���ر براس���اس فطرت انس���انی خود به ارزشهای اخالقی و خوبیها گرایش دارد و از بدیها
بیزار است .این گرایش با علم خدادادی به خوبیها و بدیها همراه است؛ یعنی بدون مربی
و معل���م ،اص���ول اولیه خوبیه���ا و بدیها را درک میکند .این تش���خیص فطری که ناش ��ی از
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هدایت تکوینی خداوند اس���ت در قرآن ش���ریف به الهام الهی تعبیر ش���ده اس ��ت( .فرید تنکابنی،

َ َ هْ
ُ
َ َْ
س َو ما َس َّ���واها .فأ َل َمها ف ُج َورها َو َت ْقواها؛ قس ��م به جان بش ��ر و قس���م به خداوندی
« )345/3 ،1372و نف ٍ

ک ��ه آنرا کام ��ل و م ��وزون آفرید و نیک و ب ��دش را به وی الهام ک ��رد» (ش���مس .)8-7 :امام صادق؟ع؟

ْ
در تفس���یر این آیه میفرمایدَ « :ق َال َب ّنَ َی هَ َلا َما َتأت َ
یِ و َما َت ْت ُر ُک؛ خداوند بر بش ��ر آش���کار فرموده آنچه

را ک ��ه خوب اس ��ت و باید عملی کند ،و آنچهرا که بد اس ��ت و بای ��د ترک کند» (کلینی1407 ،ه���ـ.ق.)163/1 ،
َ

« َو َه َد ْی ُ
ناه ّالن ْج َد ْی ِن؛ ما بش ��ر را به خیر و ش ��رش هدایت کردیم» (بلد)10 :؛ امام صادق؟ع؟ در تفس ��یر

نجدین میفرماید« :مراد خیر و شر است» .در دوران نوجوانی و جوانی مفاهیم ارزشی برای
انس���ان توسعه مییابد (س ��لیمانیفر .)1383 ،نوجوان برای انجام نیکی و درستکاری حساسیت
خاص���ی دارد و از آن ل���ذت میبرد .او همواره در اندیش��� ه پا کی و فضیلت اس ��ت و میکوش���د
که گفتار و رفتارش به راس���تی و درس���تی اس���توار باش���د .نوجوان نه تنها بر نادرستی دیگران
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افس���وس میخ���ورد و از اعم���ال ناپا ک دیگ���ران رنج میب���رد بلک���ه در دل آرزو دارد قدرتی به
دست آورد تا ناپا کیها را براندازد و دنیای تازهای را براساس اخالق ،فضیلت ،عدل و انصاف
پایهگ���ذاری کن���د (فلس ��فی .)245/2 ،1344 ،دبس نیز بر این اعتقاد اس���ت که نوجوانان در س ��نین
پانزده تا هفدهس���الگی با ندای تقدس یا شجاعت به لرزه در میآیند و آرزومند میشوند که
جه���ان را از نو تش���کیل دهند ،ب���دی را محو و نابود کنند و عدالت مطل���ق را حکمفرما کنند

َ هَ َ
أْ َ
ُّ
(دبس .)1375 ،امام صادق؟ع؟ میفرمایدَ « :ع َل ْی َ
ک ِبال ْح َد ِاث ف ِإ ّ ُن ْم أ ْس َ���ر ُع ِإلىَ ک ِل َخ ْیر؛ نوجوانان را

دریاب؛ زیرا آنها شتاب بیشتری نسبت به هر امر نیکویی دارند» (کلینی1407 ،هـ.ق .)93/8 ،امام باقر؟ع؟
نیز میفرماید:

َ َ َ
یِ إ ْس َ���رائ َیل َک َان َل ُ���ه ْاب ٌن َو َک َان َل ُه حُم ّب ً���ا َف ُأ َت َ َ
إ َّن َر ُج ِ ْ َ
���ه ف ِقیل ل ُه ِإ َّن
 فیِ من ِام ِ
ِ
ِ
یِ
�ًل�اً م���ن بن ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
الل ْی َل ُة َو َبن َ
ک َل ْی َل َة َی ْد ُخ ُل بأ ْه ِل ِه مَ ُی ُ
ىَ ع َل ْی ِه أ ُب ُوه َت َو َّق َع أ ُب ُوه َذ ِلکَ
وت َق َال َف َل َّما َک َان ِت ْلکَ
ْاب َن َ
ِ
َ
ّ
ً َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ یَ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ خْ َ ْ َ َ
َفأ ْص َب َح ْاب ُن ُه َ
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َ َ ً َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
ُ
ْ
َ
ک  .
اب َو ق ْد ک ُانوا ّادخ ُروا ِلی طعاما فأعطیته الس ِائل فقال هِبذا د ِفع عن 
ىَ الب
أ َّن َس ِائلاً أت

مردی از بنیاس ��رائیل پس ��ری داشت و برای این پسر دوس ��تی بود که به خواب او
آمد و به او گفت که فرزندت در ش ��ب عروس ��ی میمیرد .وقتی که ش���ب عروسی فرزند
فرا رس ��ید پدر در انتظار مرگ او بود ،ولی صبح متوجه ش ��د که فرزند سالم است .سراغ
پسر رفت و پرسید فرزندم آیا شب گذشته کار خیری انجام دادی؟ فرزند پاسخ داد خیر

فقط سائلی در خانه آمد و من غذایی را که برای من فراهم آورده بودند به او دادم .پدر
گفت بهسبب همین کار ،بال از تو دور شد( .مجلسی1403 ،هـ.ق)502/14 ،

ش���کوفایی گرایش به خیر و خوبی و س���جایای اخالقی در نوجوانان سبب شده است که
ِ

روانشناسان دوران بلوغ را سنین ماورای طبیعت بنامند و در مباحث روانشناسی بهطور
مستقل دربار ه آن گفتوگو

کنند( .فلسفی)342/1 ،1344 ،

 .4-3-3دینگرایی و حقپذیری

گرای���ش مثبت ب���ه واقعیت و حقیق���ت و پذیرش آن از ویژگیهای فطری اس���ت ک���ه در دوره
نوجوانی به ش���کوفایی نس���بی میرس���د .علم به برخی از حقایق که موجب زندگی همراه با
کماالت انس���انی میشود از واقعیت درون نوجوان ناشی میش���ود؛ زیرا دینگرایی از حقایق
َ

ً

َّ

َ

َ

َ ْ َ َْ َ ّ
ْ
اهَّلل الیت َ ف َط َر ّالن َاس َعل هْیا» (روم.)30 :
ین َحنیفا ِفط َر َت ِ
واقعیت درونی انسان است« :فأ ِقم وجهک ِل ِلد ِ

میکند (خادمیکوش���ا .)1385 ،دینخواهی یکی از خواستههای فطری بشر است که با فرارسیدن
بل���وغ مانن���د س���ایر تمایالت طبیع���ی در نهاد نوج���وان بیدار میش���ود و آنها را ب���ه مجاهده و
کوش���ش وامیدارد .نوجوانان بهطور طبیعی گرایش بس���یاری به درک مسائل مذهبی دارند
و گفتارهای مذهبی را با عالقهمندی و رضایتخاطر میش���نوند (فلس���فی .)342/1 ،1344 ،موریس
دبس مینویسد:
یش ��ود که در
در دوران بل ��وغ ،نوع ��ی نهض ��ت مذهبی حت ��ی نزد کس ��انی دیده م 
گذش ��ته نسبت به مسائل مربوط به مذهب و ایمان بیاعتقاد بودند و در سنین کمال
یش ��وند .براس ��اس نظر اس ��تانلیهال بسیاری از
و پختگی نیز دوباره به آنها بیاعتنا م 
این احساسات مذهبی در سن  16سالگی پیدا میشود( .دبس ،به نقل از خادمی کوشا)1385 ،

درویس اودلوم از روانشناس���ان بلوغ عقیده دارد که در سالهای بعد از بلوغ بسیاری از
پسرها و دخترها داشتن نوعی فلسف ه زندگی را برای خود ضروری مییابند .وقتی نوجوانان به
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این روحیه به اعتراف بسیاری از روانشناسان در آغاز دوران جوانی بسیار فعال شده و رشد

دنیای اطراف خود مینگرند و میکوش���ند شخصیت خود را ارزیابی کنند ،احساس میکنند
دربار ه طبیعت و معنی وجود انس���ان و حتی خود ،نیازمند پاس���خ به پرس���شهایی هستند.
ت خاطر در گرو پذیرش مذهب است .نوجوانان
(سلیمانیفر )1383 ،درویس اشاره میکند که امنی 
و جوانان زمانی که به تش���کیالت مذهبی وابس���ته باش���ند که میلیونها مردم در طی قرون
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به آن ایمان داش���تهاند ،احساس امنیت بیشتری میکنند (اودلوم .)1354 ،در تمام ادیان الهی،
نوجوانی دور ه آغاز عمل به آداب و شعایر دینی و دور ه آموزش عملی دینداری است .در این
دوره است که نوجوان به زندگی مذهبی بزرگسالی وارد میشود و دینداری را تجربه میکند
و به باورها و احساس���ات مذهبی استحکام میبخش���د (لطفآبادی .)1379 ،وقتی رسول ا کرم؟ص؟
در مکه قیام کرد و دعوت خود را بین مردم آشکار کرد شور و هیجان عظیمی بین نوجوانان و
جوانان پدید آمد .آنها براساس تمایل فطری دینگرایی در اطراف حضرت محمد؟ص؟ جمع
شدند و تحت تأثیر گفتارش قرار گرفتند .این امر باعث بروز اختالفات شدیدی در خانوادهها
و بین جوانان و س���المندان ش���د (خادمیکوش ��ا .)1385 ،در مدینه نیز مصعب فرستاد ه پیامبر؟ص؟
مش���غول تبلیغ دین بود و آنجا هم جوانان از پیش���گامان قبول دین اس�ل�ام بودند .مصعب
ه���ر روز ب���رای تبلیغ دین میان م���ردم میرفت و پیش از همه جوانان ن���ورس و نوجوانان او را
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میپذیرفتند (طبرسى .)1390 ،پیامبر ا کرم؟ص؟ به روحیه پا ک نوجوانان و جوانان در حقپذیری
اشاره میکند و میفرماید:

ُّ
ُّ
ُ
َ َ ّهَ
ُّ
َ ََ
أفئ َد ًة َّإن َ
اهّلل َب َع َث َ
ىِ الش ّب ُان
ىن بشیرا و َنذیرا فحالفن
اوصیکم ِبالش ّب ِان خیرا ف ِإ ُنم َأر ق ِ
ُّ
ََ
ىِ الشیوخ.
و خالفن

شما را به نیکى با جوانان سفارش مىکنم ،چراکه آنان ،دلهاى رقیقترى دارند،
بهراس ��تى که خداوند ،مرا بش ��ارتدهنده و هش ��داردهنده برانگیخت ،جوانان با من
همپیمان شدند و پیران با من به مخالفت برخاستند( .محمدیریشهری)1389 ،

ابوجعفر احول از دوستان امام صادق؟ع؟ که مدتی به تبلیغ و نشر تعالیم اهل بیت؟مهع؟
مشغول بود روایت کرده است:
روزی خدمت امام؟ع؟ رسیدم .امام؟ع؟ از من پرسید« :مردم بصره در قبول روش
اهل بیت؟مهع؟ و س ��رعت پذیرش آیین تش ��یع چگونهاند؟» عرض کردم :تعداد اندکی
از م ��ردم تعالیم اهل بی ��ت؟ع؟ را پذیرفتند .امام؟ع؟ به من فرم���ود« :تبلیغات خود را
متوجه نسل جوان کن و به آنها بپرداز؛ زیرا کودکان و نوجوانان برای پذیرش هر خوبی
آمادگی بیش ��تری دارند و حرف حق را زودتر میپذیرند»( .کلینی1407 ،هـ.ق93/8 ،؛ مجلسی،
1403هـ.ق)240/23 ،
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 .5-3-3محبت و مهربانی

میل به دوس���ت داشتهش���دن و دوستداش���تن دیگران از اساس���یترین گرایشهای فطری

اس���ت .روانشناس���ان برجس���ته و صاحبنظران این نیاز روانی را در درجه نخس���ت اهمیت
ق���رار دادهان���د .نیاز به محبت فرآیندی فعال و پویاس���ت که از بدو تولد در انس���ان وجود دارد
و بهتدری���ج متن���وع و پیچیده میش���ود .برخی از ب���زرگان مانند خواجه نصیرالدین طوس ��ی
این میل فطری را منش���أ میل به انسگرفتن و انسپذیر بودن انس���ان دانس���تهاند و گفتهاند
که واژه انس���ان از ریش���ه انس است؛ یعنی انس���ان انسگیر و انسپذیر اس���ت و مهر میورزد و
دوس���ت دارد به وی مهر ورزیده ش���ود( .طوس���ی )1369 ،میل مهرورزی ا گر درس���ت هدایت ش ��ود
نقش تعیینکنندهای در سرنوش���ت انسان دارد؛ زیرا تأمینکننده امنیت روحی و روانی او در
هنگام مواجهه با مش���کالت فردی و اجتماعی اس���ت .این میل در دوره نوجوانی هم در بعد
دوستداشتهش���دن و هم در بعد دوستداش���تن دیگران جلوه ویژهای مییابد .شکوفایی
این اس���تعداد فطری از طریق هنر محبت و مهرورزی (س���بحانینیا )8/6 ،1395 ،باعث ش���کلگیری
محبت و میل باطنی را برای زمینهس���ازی و ایجاد نش���اط روانی نوجوانان الزم میدانس ��تند
و خود با ابراز عالقه به آنها نیروهای خالق درون آنها را ش���کوفا میکردند .معصومان؟مهع؟ به
کودکان ،نوجوانان ،خانواده و اطرافیان خود بهطور متناس���ب محبت میکردند و با احترام،
تحس���ین و تش���ویق ،ش���خصیت آنها را بارور میکردند و عالقه آنها را به سمتوسوی مسائل
و عملکردهای مناس���ب س���امان میدادن���د (ر.ک ،.حرعامل ��ى1409 ،هـ.ق .)171/16 ،محبت متناس ��ب،
بس���تری را در وجود نوجوان آم���اده میکند که تعلیم و تربیت دین���ی را در برابر همه اغواهای
شیطانی بپذیرد و زمینهساز رشد و تکامل ویشود (ر.ک ،.مجلسی1403 ،هـ.ق.)223/1 ،
در منابع روایی تأ کید بر این است که پیش از آنکه نوجوان تحت تأثیر عوامل اغوایی قرار
گیرد ،جذب راههای بیگانه شود ،افکار نادرست عقل و اندیشهاش را فرا گیرد ،دلش مرده و
سخت شود و نتواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد ،والدین و مربیان باید به تربیتش
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ش���خصیت سالم در نوجوان میشود .پیش���وایان دین ،دوستداشتن قلبی و ابرازکردن این

همت کنند؛ تربیتی منظم و متعالی بهصورتیکه در س���ای ه اندیش���ه و تفکر به امور مربوط به
خ���ودش اق���دام کند و از تجربههای مک���رر و انجام آزمایشهای دوباره ک���ه اهل تجربه انجام
دادهاند ،معاف ش���ود و به تجرب ه مجدد نیاز نداشته باش���د( .ر.ک ،.رضی1414 ،هـ.ق) امام علی؟ع؟

ْ
َ
أْ َ
َ
ک ِل َت ْس َ���ت ْقب َل ب ّ ِد َرأی َ
ک َو َی ْش َ���ت ِغ َل ُل ُّب َ
ک ب أْال َدب َق ْب َل أ ْن َی ْق ُس َ���و َق ْل ُب َ
َ َ َ ُْ َ
ک ِم َن ال ْم ِر َما
ِ جِ ِ ِ
میفرماید« :فبادرت ِ ِ
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َ

َ ُ

جَ

َ

َق ْد ک َف َ
اک أ ْهل ّالت َج ِار ِب ُب ْغ َی َت ُه َو ْت ِر َب َت ه» .از جلوههای ارزشمند محبت در دوره نوجوانی دوستی

صمیمانه با خدا (ر.ک ،.هندی1409 ،هـ.ق )124/16 ،و مرکزیتدادن به آن در همه روابط محبتی دیگر
است .امام صادق؟ع؟ درباره چنین نوجوانی میفرماید:

َ
خْ َ لاَ
َ َ
الس ّن ُ
ِ ََ
َ ٌّ َ َ ُ ّ
 فیِ ص َور ٍة َح َس َن ٍة َج َعل ش َب َاب ُه َو
ِإ َّن أ َح َّب ال ِئ ِق ِإ
لىَ اهَّلل تعالىَ شاب حدث ِ ِ
َ
ًّ
لاَ َ َ ُ ُ َ
ج َال ُه َ
مَ َ
ََُ
 فیِ ط َاع ِة ِ َ َ َ َ ّ ُ َ
الىَ ب ِه َم ِئک َت ُه ف َیقول َهذا َع ْب ِدی َحقا.
اهَّلل تعالىَ ذاک ال ِذی یب ِاهی اهَّلل تع ِ

شس ��یمایی اس ��ت که جوانی و زیبایی
محبوبترین خالیق نزد خدا نوجوان خو 
خ ��ود را ب ��رای خدا و در راه طاعت او بگذارد .خداون ��د رحمان به وجود چنین نوجوانی
برفرشتگان میبالد و میفرماید« :این است بنده راستین من»( .دیلمی1408 ،هـ.ق)

همچنین در جایی دیگر میفرماید:
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ُ
َ
َ
ٌ إْ
ْ
َ
ْ
مُ َ ُ
ون ُ
اهَّلل َح ّت َ
ىَ ی ُک َ
اهَّلل أ َح َّب ِإل ْی ِه ِم ْن َنف ِس ِه َو أ ِب ِیه َو أ ِّم ِه َو ُول ِد ِه
لاَ ی ِّحض َر ُجل ِال َمی َان ِب ِ
ُّ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
اس ک ِل ِه ْم.
و أه ِل ِه و ما ِل ِه و ِمن الن ِ
یش ��ود ت ��ا آنک ��ه خداون ��د در نظ ��ر او از پدرش ،م���ادرش،
ایم ��ان ف ��رد ،خالص نم 
فرزندانش ،خانواده و هر آنچه از مردم دارد ،محبوبتر باشد( .مجلسی1403 ،هـ.ق)24/67 ،

در دعاه���ا نیز آمده اس���ت« :بارالها! دوس ��تیات را محبوبتری ��ن چیزها برایم ق���رار ده»( .هندی،

1409ه���ـ.ق )182/2 ،بای���د به نوج���وان بیاموزند که روابط خود با غیر خدا را براس ��اس رابطه با خدا
تنظی���م کند و در دوس���تی با اولیای خ���دا ،پدر ،م���ادر و دیگران جلوههای دوس ��تی با خدا را
داش���ته باشد .این محوریت دوس���تی خداوند موجب دریافت محبت خداوند میشود (ر.ک،.

آلعمران .)۳۱ :در حدیث معراج آمده است:
آنانک ��ه بهخاطر من با یکدیگر دوس ��تی ورزند و بههم مهر ورزند مس���تحق محبت
م ��ن هس ��تند و آنانکه بهخاطر من با یکدیگر پیوند و ارتب ��اط برقرار کنند و به من توکل
کنند مستحق محبت من هستند؛ دوستی من نشانی و فرجامی و پایانی ندارد( .دیلمی،
1412هـ.ق)۱۹۹/1 ،

دوس���تی با خدا دو مؤلفه دارد؛ یکی مؤلفه ایجابی که از آن به تولی یاد میشود و دیگری
مؤلف���ه س���لبی که در آموزهه���ای دینی تبری نامیده میش���ود(.ش ��جاعی )1386 ،امام صادق؟ع؟

َ
ُ َ
ْ لاَ ُ هَ
ٌ ْ
اهَّلل َو ِاج ٌب َو ال َو َیة ُل ْم َو ِاج َبة َو ال َب َر َاء ُة ِم ْن أ ْع َد هِ ِائ ْم َو ِاج َبة؛ دوستی در راه خدا
میفرمایدُ « :ح ّب أ ْو ِل َی ِاء ِ
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واجب است و دشمنی در راه خدا نیز واجب است» (مجلسی1403 ،هـ.ق.)52/27 ،

پیامبر ا کرم؟ص؟ به یکی از اصحاب خود فرمود:

َ
َ
َ َّ ُ ُ َ ُ َ لاَ َ ُ
اهَّلل إ ّلاَ ب َذ ِل َ
ک.
 فیِ اهَّلل َو َع ِاد
 فیِ اهَّلل َو َو ِال
 فیِ اهَّلل َو أ ْب ِغ ْض
أ ْح ِب ْب
ِ
ِ
ِ
ِ
 فیِ اهَّلل ف ِإنه لاَ تنال و یة ِ ِ ِ

بهخاطر خدا دوس ��ت بدار و بهخاطر خدا نفرت داش���ته باش و بهخاطر خدا دوستی
کن و بهخاطر خدا دشمنی ورز؛ زیرا دوستی خدا جز با اینها بهدست نیاید( .ابنبابویه)1376 ،
 .6-3-3روحیه استقاللخواهی و عدم وابستگی به دیگران

دور ه نوجوانی و جوانی برعکس دور ه کودکی دور ه گسست از وابستگی به خانواده و اعتماد به
تواناییهای خویش و قدرت ش���خصی و استقاللخواهی است .با شروع دور ه بلوغ ،نوجوان
بهطور آ گاهانه دنیای جدیدی را برای خود ترس���یم میکند که در آن نقش اصلی از آن خود
اوس���ت .نوجوان خودش را صاحب حق رأی ،نظ���ر و قدرت عمل میداند ،خود را از خانواده
جدا میکند و در فعالیتهای اجتماعی ش���رکت میکند .مش���ارکتجویی نوجوان در چرخه
ْ َ
(حسینیزاده و حاجیدهآبادی )1386 ،از نظر متون اسالمی دور ه نوجوانی دور ه وزارت است« :ال َول ُد َس ِّی ٌد
َس ْب َع ِس ِن َنی َو َع ْب ٌد َس ْب َع ِس ِن َنی َو َو ِز ٌیر َس ْب َع ِس ِن َنی» (طبرسی1412 ،هـ.ق؛ مجلسی1403 ،هـ.ق .)95/101 ،وزیر ا گرچه

در حوز ه کاری خود مستقل است ،ولی باید براساس قانون اداری دولت حرکت کند؛ نوجوان
نیز ا گرچه تواناییهای ادرا کی ،جسمی و بدنی ویژهای دارد ،به همان میزان شهوت و غرایز
در او ش���علهور اس���ت و بیتجربگی و عدم پختگی ممکن اس���ت او را در مقابل نفس شکست
دهد ،پس باید با حفظ روحی ه اس���تقاللخواهی و مشارکتجویی او را قانونمند تربیت کرد
(حسینیزاده و حاجیدهآبادی .)1386 ،وقتی استقاللطلبی فطری نوجوان شکوفا شود در انجام کارها
ب���ه خ���ود اعتماد دارد .البته ن���ه به این معنی که خ���ود را از کمک و مش���ورت دیگران بینیاز
بداند .امام علی؟ع؟ میفرماید:

َ
َّ
َ ْ ْ َ ُ َ هْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ
���ون اف ِتق ُار َک ِإل هْ ِی ْم فیِ 
اس و الاِ س ِ���تغناء عنم فیک
ِلیجت ِم���ع فیِ قل ِبک الاِ ف ِتقار ِإلىَ الن ِ
ُ
َ َ
ْ
ون ْاست ْغ َن ُاؤ َک َع هْ ُن ْم َ
ِلنی َکلاَ ِم َ
ک َو َبق ِاء ِع ّ ِزک.
 فیِ ن َز َاه ِة ِع ْر ِض
ک َو ُح ْس ِن ِبش ِر َک َو َیک َ ِ
ِ

الزم اس ��ت هر انس ��انی در باطن خود نس ��بت به مردم دو حس داش ��ته باشد :یکی
احتی ��اج به آنه ��ا و دیگری بینیازی از آنها؛ احس ��اس احتیاج را با س ��خنان نرم و روی
گش ��اد ه خود آش ��کار کند و بینیازی خود را ب ا اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی
خود ظاهر کند( .کلینی1407 ،هـ.ق149/2 ،؛ فرید تنکابنی)295/3 ،1372 ،
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فعالیته���ای اجتماعی ،دینی و سیاس���ی در راس���تای تأمین همین گرایش فطری اوس ��ت.
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احساس استقاللخواهی و عدم وابستگی به دیگران از خودباوری و اتکاء به نفس است.
خودباوری یعنی ،فرد خودش را قبول داشته باشد و به عقل و عزم و تصمیم و توانمندیهای
خ���ود در انج���ام کاره���ا اعتماد کن���د و در زندگ���ی روی پای خود بایس���تد .دانش ��مندان تمام
موفقیتهای فردی و اجتماعی انسانها را ناشی از اعتماد به نفس دانستهاند؛ افراد متکی به
نفس ،انسانهای مستقلی هستند ،در خود احساس اطمینان میکنند ،اهل سعی و عمل
هس���تند ،در انجام وظایف خود کوشا و جدی هستند ،و هرگز زیر بار ذلت و زبونی نمیروند.
(فرید تنکابنی )295/3 ،1372 ،روایات اسالمی تکیه بر خود و عمل خود را محور خوشبختی میدانند
و اف���راد را از اینک���ه بخواهند با آم���ال و آرزوهای دور و دراز به جایی برس���ند ،برحذر میدارند.

َ
لجْ ُ
ام���ام علی؟ع؟ دراینباره میفرمایدْ « :ال َعاق ُل َی ْع َتم ُد َع َ
لىَ ع َم ِل ِه ا َ ِاهل َی ْع َت ِم ُد َعلىَ أ َم ِله؛ افراد عاقل
ِ
ِ

به س ��عی و کوشش خود تکیه میکنند ،ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خود متکی هستند» (آمدی
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تمیمی1410 ،هـ.ق) .امام علی؟ع؟ در نصایح خود به امام حس���ن مجتبی؟ع؟ میفرماید« :إ َّی َ
اک َو
ِ
َ َ
َ َ
مْ ُ َ هَ
ىَ ف ِإ ّ َنا َب َض ِائ ُع ّالن ْوکى؛ فرزند عزیزم بپرهیز از اینکه بر آرزوهای نفسانی خود اعتماد کنی؛
الاِ ّ ِتکال َعلىَ الن
زیرا تکیه بر آرزوها متاع مردم احمق و کمخرد اس ��ت» (رضی1414 ،هـ.ق) .خداوند متعال میفرمایدَ « :و
َ
َّ
َ
َ ْ َ ْ َ إْ ْ
س���ان ِإال ما َس���عىَ .و أ َّن َس ْع َی ُه َس ْوف ُیرى؛ برای آدمی جز حاصل کوشش او پاداشی نیست
أن لیس ِل ِلن ِ
َ َ َ ْ َ ٌَ
ُ ُّ َ ْ
هینة؛
س مِبا کسبت ر
ف
و نتیج ه سعی و کوشش هر کس بهزودی مشاهده میشود» (نجم« .)39-40 :کل ن ٍ

هر انسانی در

گرو اعمال خویش است» (مدثر.)38 :

آنچ���ه ه���ر فردی میتواند به آن تکیه کند ،خود فرد و اعمال و کردارش اس ��ت .در روایات
اس�ل�امی توصیه ش���ده اس���ت که نوجوانان و جوانان باید متکی به خود باش ��ند و وابسته به
دیگ���ران نباش���ند .امام صادق؟ع؟ میفرمایدَ « :م ْن َآج َر َن ْف َس ُ���ه َف َق ْ���د َح َظ َر َع َ
لىَ ن ْف ِس ِ ّ
الر ْز ق؛ آنکه
���ه ِ

خ ��ود را اجیر دیگری کند در روزی را به روی خود بس ��ته اس ��ت» (کلینی1407 ،ه ��ـ.ق .)90/5 ،در جای دیگر
َ
َّ
َ
میفرمایدَ « :و َک ْی َف حَ ْ
 لاَ ی ُظ ُر ُه َو َما أ َص َ
اب ِف ِیه ف ُه َو ِل َر ّ ِب ِه ال ِذی َآج َر ُه؛ کس ��ی که هرچه بهدس���ت میآورد از

آن کارفرمایی اس ��ت که او را اجیر کرده اس ��ت ،چگونه روزیش بسته نشود» (کلینی1407 ،هـ.ق .)90/5 ،امام
صادق؟ع؟ نیز با مذمت وابستگی به دیگران ،حس استقاللطلبی در کار و زندگی را در جوان
تقویت میکند .در احادیثی دیگر ،بینیازی از مردم که نش���ان ه اس���تقالل جوان است توصیه
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أْ َ ْ ْ ْ
ْ
َ
ىَ ال ک َب ُر ال َیأ ُس َع ّما فیِ 
ه آن را عزت میداند .امام علی؟ع؟ میفرماید« :ال ِغن
ش���ده اس���ت و نتیج 

َ

َ

أ ْی ِدی ّالناس؛ بزرگترین بینیازی نومیدی از چیزهایی است که در دست مردم است» (رضی1414 ،هـ.ق).
 .7-3-3مسئولیتپذیری

با شروع دوره نوجوانی درک عقلی و میل طبیعی انسان به مسئولیتپذیری افزایش مییابد
و نوجوان احساس تکلیف میکند و از نظر فقه اسالمی تکالیف الهی متوجه آنها میشود و در
مقابل عدم انجام آنها و یا انجام کارهای خالف مؤاخذه میش���ود .امام علی؟ع؟ میفرماید:
لحْ
جَ
َ
َ
« ِت ُب َو ا ُ ُد ُود ِإذا ْاح َتل َم» (مجلسی1403 ،هـ.ق .)132/85 ،این امر نشان میدهد که در دور ه نوجوانی،
فرد میتواند مس���ئولیتپذیر باشد؛ زیرا ش���خصیتش بهاندازهای رشد کرده است که در نگاه
ّ
دینی ،مکلف نامیده میش���ود و بزرگترین حادثه در فرآیند رشد و تربیت دینی در این دوره

رقم میخورد و موظف به

پذیرش تکالیف و مس���ئولیتهای ویژه دینی میش���ود (حس���ینیزاده

و حاجی د هآبادی .)1386 ،بهدلیل مس���ئولیتپذیر بودن نوجوان اس���ت که پیامبر اس�ل�ام؟ص؟ این

مس���ئولیت ،ن���ه تنها در مقابل ک���جروی ،انحراف ،جهالت و فس���اد س���کوت نمیکنند و یا در
جریان آن حل نمیش���وند بلکه در برابر حرکت جامعه و خانواده و نزدیکان ،خود را مس ��ئول
میدانند؛ آنها از اینکه دیگران در منجالب فس���اد و بیراهههای س���رگردانی بهس���وی نابودی
در حرکت باش���ند ،رنج میبرند .نوجوان میداند که هر انسانی مسئول اعمال خودش است
(ر.ک ،.انعام104 :؛ مدثر )38 :و همه اعضای او مانند

گوش ،چشم و دل مسئولیت دارند (ر.ک ،.اسراء)36 :

و انسان ،خودش سرنوشت را رقم میزند (ر.ک ،.رعد.)11 :
خداون���د در ق ��رآن کریم فرموده اس���ت که انس���ان نمیتوان���د بار گناه دیگ���ری را به دوش
بکش���د؛ چه خویش���اوندان (ر.ک ،فاطر )18 :و چه گذش���تگان (ر.ک ،.بقره )134 :هرک���س در برابر اعمال
ه اعمال خود را دریافت میکن���د (ر.ک ،.فصلت)46 :
خود مس���ئول اس���ت (ر.ک ،.نحل )93 :و تنها نتیج 
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ْ َ
ه را مرحله وزارت و مشاوره والدین با او در امور خانه و زندگی خانوادگی میداند« :ال َول ُد
مرحل 
َس ِّ���ی ٌد َس ْ���ب َع ِس ِن َنی َو َع ْب ٌد َس ْب َع ِس ِن َنی َو َو ِز ٌیر َس ْب َع ِس ِن َنی» (طبرسی1412 ،هـ.ق) .نوجوانان بهدلیل احساس

و در برابر نعمتهایی که به او داده ش���ده اس���ت ،بازخواس���ت میش���ود (ر.ک ،.تکاثر .)8 :هرکس
کار شایس���ته کند ،س���ود میبرد و هرکس کار بد

کند ،زیان میبیند (ر.ک ،.انعام164 :؛ جاثیه.)15-14 :

(بوالهری ،نوری قاسمآبادی و رمضانی فرانی)1378 ،

ام���ام صادق؟ع؟ تأ کید میکند که هرکس بار مس���ئولیت خویش را خودش باید بر دوش
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بگیرد و ا گر از انجام وظیفه ش���انه خالی

کند ،دیگری بار مسئولیت او را حمل نمیکند( .ر.ک،.

ورامبناب یف ��راس1410 ،هـ.ق )6/1 ،نوجوان نس���بت به خانواده خود نیز احس���اس مس ��ئولیت میکند؛

َ ّهُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ً
نارا َو ُق ُ
ود َها
قرآن کریم در آیه  6س���وره تحریم میفرماید« :یا أیا الذین آمنوا قوا أنفس���کم و أهلیکم
َّ
الن ُاس َو الحْ ِ َ
جار ُة؛ ای کس ��انی که ایمان آوردهاید خودتان و کس ��انتان را از آتش ��ی که س���وخت آن مردم

و س ��نگها هس ��تند ،حفظ کنید» (بوالهری ،.و همکاران .)1378 ،بنابراین ،این انس���ان اس ��ت که از بین
تمام موجودات عالم مس���ئولیت پذیرش تکلیف الهی را بهعهده گرفته است؛ مسئولیتی که

َ
َّ َ ْ َ أْ َ
َ لجْ
َّ
ال َ
مان َة َ
ماوات َو أْال ْ
بال
ر
لىَ الس
ع
آس���مانها و زمین از پذیرش آن س���ر باز زدندِ « :إنا ع َرضنا
ِ
ضوا ِ ِ
ِ
َ َ َ ینْ َ َ ْ حَ ْ ْ هَ َ َ ْ َ ْ َ هْ َ مَ َ َ إْ
ُ َّ ُ َ ُ ً
ً
کان َظلوما َج ُهوال» (احزاب )72 :و در عین حال خود
حل َها ِال ْنس���ان ِإنه
فأب أن ی ِملنا و أش���فقن ِمنا و
َ
ُ
َ
َ
ّ َ ُ ٌَ َْ ْ
َ ْ َ ْ َ إْ ْ
سان
وازرة ِوزر أخرى .و أن لیس ِل ِلن ِ
و هر انسان دیگر را مسئول اعمال خویش میدانند« :أال ت ِزر ِ
َّ
ِإال ما َسعى» (نجم.)39-38 :
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پیامب���ر اس�ل�ام؟ص؟ باتوجه ب���ه مس���ئولیتپذیری نوجوان���ان و جوانان ت�ل�اش میکرد که
مس���ئولیتهای فرهنگی-اجتماعی به آنها بدهد؛ برای نمونه جوان نورس ��ی به نام مصعب
ب���ن عمی���ر را که فضایل اخالقی و رفتار منطقی و دینی داش���ت ،مبلغ و مربی ش ��هر یثرب قرار
داد .وی اولین کسی است که در مدینه نماز جمعه و جماعت برپا کرد و عاقبت نیز در جنگ
احد شهید شد (ر.ک ،.طبرسی )1390 ،اولین فرماندار مکه که پس از فتح مکه باعنوان امیر از سوی
پیامبر؟ص؟ برگزیده ش���د ،عتاب بن اسید  21ساله بود؛ وی اولین امیری بود که نماز جماعت
را در مکه برپا کرد (ر.ک ،.مجلسی1403 ،هـ.ق .)122/21 ،آخرین فرمانده منتخب رسولاهلل؟ص؟ نوجوان
هجده س���الهای به نام اس���امه بن زید بود؛ پیامبر؟ص؟ بهاندازهای در پیروی از لش ��کر اس ��امه
تأ کی���د ک���رد که حتی متخلفان از فرم���ان او را نفرین کرد (احم ��دی میانجی1419 ،ه���ـ.ق .)681/3 ،اولین
مس���لمانی که در سن سیزده یا پانزده س���الگی برای یاری پیامبر؟ص؟ اعالم آمادگی کرد ،امام
علی؟ع؟ بود که پیامبر؟ص؟ او را در همین سنین برای وصایت و جانشینی خود انتخاب نمود
(ر.ک ،.مجلس���ی1404 ،هـ.ق)277/5 ،؛ وی اولین مس���لمان و اولین یاور پیامبر؟ص؟ در محیط شرکآلود
و خفقانآور مکه بود که در مراسم دعوت خویشاوندان پیامبر؟ص؟ وصی ،جانشین و معاون
پیامبر؟ص؟ معرفی شد.
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 .8-3-3حفظ و ارتقابخشی عزت نفس

عزتخواه���ی انس���ان در دوره نوجوانی تبلور بیش���تری پیدا میکند .ع���زت در لغت به معنی
صالب���ت ،ق���وت و حالت شکس���تناپذیری اس���ت .عزت حالتی اس���ت که نمیگذارد انس ��ان
مغلوب کس���ی و چیزی ش���ود و شکست بخورد( .دلش ��اد تهرانی )1379 ،عزت در مورد انسان یعنی،
آبرو ،شخصیت و عدم کرنش در برابر صاحبان زر و زور (عبدوس و اشتهاردی .)1375 ،اصل عزت برای
َ ُ ُ َ
الع ّز َة
خداوند اس���ت و هر کس���ی که طالب عزت باش���د ،باید به او متصل باش���دَ « :من کان یر ید ِ
َّ
ً
َف ِلل ِ���ه ِالع َّ���ز ُة مَجیع���ا» (فاط���ر )10 :و عزت او را پاس دارد؛ در این صورت اس���ت که خ���دا فرد را عزتمند
َ ّ َّ
َ َ َّ َ
َ ّ
میکند .امام علی؟ع؟ میفرماید« :ف ِإ َن ُه َجل ِا مْ ُس ُه ق ْد َتکفل ِب َن ْص ِر َم ْن َن َص َر ُه َو ِإ ْع َز ِاز َم ْن أ َع َز ُه؛ خداوند

که نام او بزرگ اس ��ت ،یاری کند هر کس ��ی که او را یاری کند و عزت بخش ��د هر کسی که او را عزیز دارد»

مصادیق بارز عزت نفس بینیاز دانس���تن خود از دیگران اس���ت که هم���واره در روایات به آن
توصیه ش���ده اس���ت و کس���انی که چنین صفت ارزندهای دارند ،مدح شدهاند .در خصال به

نقل از سهلبنس���عد آمده اس���ت که جبرئیل؟ع؟ نزد پیامبر؟ص؟ آمد و فرمودَ « :ش َ���ر ُف مْ ُ
ال ْؤ ِم ِن
َ
َ
ُ
ُ
َ ُ ّْ
���ل َو ِع ّز ُه ْاس ِ���ت ْغ َناؤ ُه َع ِن ّالناس؛ بدان که بزرگی آدمی به ش� �بزندهداری و عزت او در بینیازی
ِقی���ام اللی ِ
َ
أْ َ ْ ْ ْ
ْ
َ
از مردم اس ��ت» (کلینی1407 ،هـ.ق .)148/2 ،امام علی؟ع؟ میفرماید« :ال ِغ�َن�ىَ ال ک َب ُر ال َیأ ُس َع ّما فیِ أ ْی ِدی
َّ
الن���اس؛ بزرگتری ��ن بینیازی ،نومیدی از چیزهایی اس ��ت که در دس ��ت مردم اس ��ت» (رض ��ی1414 ،هـ.ق)
ُ
َ
و نی���ز فرمودُّ « :الذ ّل َ
���ئلة ّالناس؛ خواری در خواس ��تن از مردم اس ��ت» (لیثی الواس ��طی .)1376 ،امام
 فیِ م ْس ِ
َ
َ
َ
َ
َ
خْ َ ُ َّ َ
َ
زینالعابدی���ن؟ع؟ میفرمایدَ « :رأ ْی ُت ال ْی َر کل ُه ق ِد ْاج َت َم َ���ع فیِ ق ْط ِع ّالط َم ِع َع ّما فیِ أ ْی ِدی ّالناس؛ تمام
خیر و برکت را در بریدن طمع از آنچه دست مردم است ،یافتم» (کلینی1407 ،هـ.ق.)148/2 ،

ب���رای پ���رورش عزتخواه���ی نوجوان���ان باید ابت���دا در بیدارک���ردن عزتخواه���ی فطری و
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(رضی1414 ،هـ.ق) .ش���رط اعطای عزت ،دوری از شرارت است؛ امام علی؟ع؟ میفرمایدَ « :من َب ِر َئ
َ
َ َّ
الش ّ ِ���ر نال ِالع َّز؛ هر که از ش ��ر و بدی برائت جوید ،به عزت دس� �تیابد» (ابن ش ��عبه حرانی1404 ،هـ.ق) .از
ِمن

شکوفاس���ازی و پرورش آن در این دوره کوش���ید؛ دوم اینکه باید دانس���ت ک���ه خداوند آنها را
عزیز آفریده اس���ت؛ س���وم اینکه آثار عزتمندی در زندگی دنیوی و اخروی آنها تبیین ش ��ود؛
چه���ارم اینک���ه آموزش ببینند که برای کس���ب عزت رابطه محکمی با خدا الزم اس���ت؛ پنجم
اینک���ه با آنچه از امور متضاد باعزت اس���ت ،آش���نا ش���وند و عوارض رفتارهای غی���ر عزتمندانه
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برایش���ان تبیین ش���ود .نوجوان چون عزتمندی و جایگاه باالی خود را نزد خداوند میداند،
کاری نمیکن���د ک���ه نارضایتی او را در پی داش���ته باش���د .او همچنین افراد جامع ��ه را عزتمند
میداند و حاضر نمیش���ود به آبرو ،احس���اس ،کرامت ،جایگاه ،عقاید و اندیشه افراد جامعه
آس���یب رساند .وقتی فرد عزتمند باش���د ،بیگمان با دیگر افراد جامعه نیز برخورد عزتمندانه
خواهد داش���ت و در رابطه و تعامالت خود با دیگر افراد جامعه از این ارزش انس ��انی استفاده
خواه���د کرد .نوجوانان دوس���ت دارند مقبولیت اجتماعی داش���ته باش���ند و ای ��ن در برقراری
رابطه مطلوب و عزتمندانه آنها با دیگران مؤثر است.
 .9-3-3تمایل به فعالیتهای پرشور و نشاط

از مشخصات نوجوانی شکوفایی نشاط فطری و انجام فعالیتهای شورآفرین است .نشاط
با امید به آینده و روش���ن نگهداش���تن نیازها ،عالیق ،خواستهها و تمایالت خدادادی همراه
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اس���ت .امام علی؟ع؟ با توصیه به نش���اط به برخی از پیامدهای مطلوب آن اش ��اره میکند و
َ
َْ
میفرمایدُّ « :
الس ُ���ر ُور َی ْب ُس ُ���ط ّالنف َس َو ُی ِث ُیر ّالن َشاط؛ نشاط و شادمانی مایه بهجت و انبساط روح آدمی

اس ��ت» (آمدی تمیمی1410،هـ.ق) .ام���ام علی؟ع؟ بهرهمندی از فرصتهای بهجتزا را از ویژگیهای
اف���راد عاق���ل میداند؛ زی���را آنها فرصتها را مغتنم میش���مارند و از آنها به نفع خوش ��بختی و
سعادت خود استفاده میکنند (آمدی تمیمی1410،هـ.ق) .توصیه پیشوایان معصوم؟مهع؟ همواره بر
این بوده است که اوقاتی از شبانهروز را به تفریح اختصاص دهند .امام رضا؟ع؟ میفرماید:

َ
ائا َما َت ْش هَتی ِم َن الحْ َ لاَ ِل َو َما مَ ْل َی ْث ِل ِم مْ ُ
ْاج َع ُلوا أِل ْن ُف ِس ُک ْم َح ّظ ًا ِم َن ُّالد ْن َیا بإ ْع َط هِ َ
ال ُر َّو َة َو
ِِ
ِ
َ ُ
ُ
َ َ
َ ْ َ ُ َ َ
ُ
ور ّالد ْن َیا.
لاَ س َرف ِف ِیه و است ِعینوا ِبذ ِلک علىَ أم ِ

از لذای ��ذ دنیوی نصیب ��ی برای کامیابی خود قراردهید و تمنی���ات دل را از راههای
مش ��روع بهدس ��ت آورید ،مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد
و دچار اس ��راف و تندروی نش ��وید ،تفریح و سرگرمی لذتبخش ش���ما را در ادار ه زندگی
ی ��اری میکند و باکم ��ک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید ش���د( .مجلس���ی،
1403هـ.ق)346/75 ،

امام صادق؟ع؟ فرمود:
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َ
َ
َ ُ ینْ
َ
ون َل ُه َس َاع ٌة ُی ْفض َ
َی ْن َب ِغی ِل ْل ُم ْس ِل ِم ْال َع ِاقل أ ْن َی ُک َ
اهَّلل َع ّز
یِ با ِإلىَ ع َم ِل ِه ِف َیما َب ْینه َو َب َ ِ
هِ
ِ
َ ُ َُ َ
ْ َ ُ َّ
َ
ّ
خُ
ٌ
َ
َ
ُ
یِ ب َینْ
َ
ُ
ین ُیفاوضه ْم َو ُیفاوضونه فیِ أ ْمر ِآخ َر ِت ِه َو َساعة یل َ
َو َج ّل َو َس َاع ٌة ُیلاَ ق َ
ِ
یِ إخوانه ال ِذ َ ِ
ِ
ِ

ک َّ
َ
َ حُ َ َ هَّ َ
لىَ ت ْل َ
َن ْف ِس ِه َو َل َّذ هِ َ
الس َاع َتینْ ِ .
اتا فیِ غ ْی ِر َم ّر ٍم ف ِإ َنا ع ْو ٌن ع ِ

شایس ��ته اس ��ت که مس ��لمان عاقل س ��اعتی از روز خود را برای کارهایی که بین او
و خداوند انجام میگیرد ،اختصاص دهد و س ��اعتی برادران ایمانی و دوس ��تان خود را
مالقات کند و در امور معنوی و اخروی با آنها گفتوگو کند و س ��اعتی ،نفس خود را با
لذایذی که گناه نباش ��د ،آزاد بگذارد و این س ��اعت لذت ،آدمی را در انجام وظایف دو
ساعت دیگر کمک میکند( .کلینی1407 ،هـ.ق)87/5 ،
َ
َ
َ
ى اهَّلل َع َّز َو َج َّل إ َ
یِ فرح َ[ف ْاف َر ْح] َو ب ِذ ْکری َف َتل ّذ ْذ َو ُب َن َ
ُ
یِ 
اجات
لىَ د ُاو َد ع َیا َد ُاو ُد ب
أ ْو َح
مِ
ِ
ِ ِ
َ َ
ف َت َن ّعم.

خداوند به داوود پیامبر؟ع؟ وحی فرستاد« :ای داوود به وجود من شادی کن و از
یاد من لذت ببر و با مناجات من متنعم باش»( .ابن بابویه)1376 ،

ش���ادی و فرح ،نعمتی خداوندی اس���ت و خداوند نعمت شادمانی را به انسان بخشیده

ش ��اد ش ��وند» (یونس .)58 :گشادهرویی از صفات برجسته مؤمن اس���ت و مؤمنان از عبوسبودن

ال َع ّب َس َ
َّ َ ُ ْ ُ مْ ُ
 فیِ و ْج ِه ِإ ْخ َو ِانه؛ خداوند کس���ی را که
بیزارن���د .پیامب���ر ا کرم؟ص؟ میفرمایدِ « :إن اهَّلل یب ِغض ِ

در مقابل برادران دینی خود عبوس و اخمو باشد ،دشمن میدارد» (نوری1408 ،هـ.ق .)321/8 ،دین اسالم
پیروان خود را به ش���ادیهای مثبت و س���ازنده و مفرح دعوت میکند؛ زیرا اس���تفاده از امور
مف���رح در زمان مناس���ب و ب���ا رعایت حدود الزم برای تجدید نش���اط و کاس���تن از یکنواختی

َ َ ْ ُ ُ مَ ُّ َ مَ ُّ
زندگی بسیار مؤثر است (انبیایی .)1386 ،حضرت علی؟ع؟ میفرماید« :إ ّن ه ِذ ِه القل َ
وب َتل ک َما َتل
ِ
َ
أْال ْب َد ُان َف ْاب َت ُغوا هَ َلا َط َر ِائ َف الحْ ِ مْ َ
یش ��وند و نیاز به استراحت
کة؛ این دلها مانند بدنها خس ��ته و افس ��رده م 

دارند .دراینحال نکتههای زیبا و نشاطانگیز برای آنها انتخاب کنید» (رضی1414 ،هـ.ق).
ْ
ََ ْ
َ َ
ام���ام عل���ی؟ع؟ با تأ کید بر لزوم تقویت احس���اس امید میفرمای���دَ « :و ِإ ْن َملک ُه ال َی���أ ُس ق َتل ُه
أْ َ
یک ��ه ناامی ��دی قلب آدمی را تس ��خیر میکن ��د تأس ��ف وی را از پای درم� �یآورد»( .کلینی،
ال َس���ف؛ هنگام 
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َ َ مْ َ َ
َ َْ ْ
ُْ َ ْ
ک فل َیف َر ُحوا؛ بگو به فضل و رحمت خداس ��ت که (مؤمنان) باید
ح ِت ِه ف ِبذ ِل
اهَّلل و ِبر
اس���ت« :قل ِبفض ِل ِ

1407هـ.ق )21/8 ،رس���ول ا کرم؟ص؟ همه افراد بهویژه نوجوانان را به فعالیتهای باش���ور و نش ��اط
یّ أ کره أن یرى یف دینکم غلظة؛ بازی کنید و تفریح داشته
تشویق میکرد و میفرمود« :اهلوا و العبوا فإن

باشید؛ همانا من ناراحتم که در دین شما خستگی و بینشاطی دیده شود» (پاینده.)1382 ،
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 .4بحث و نتیجهگیری
موض���وع تربی���ت والدین ،مربیان و مبلغان دینی را از دیرزمان تا کنون بهخود مش ��غول کرده
اس���ت .تربیت باید براساس ویژگیهای روانشناختی فطری انسانی باشد و باید دانست که
انس���ان چ���ه خصوصیات ،چه توانمندیها و چ���ه اهدافی دارد و چه تح���والت مطلوبی باید
در او رش���د کند .ش���ناخت ویژگیهای روانشناختی فطری انس���انی برای تربیت ،بهویژه در
دوره نوجوان���ی که حساس���یت ویژهای دارد ،بس���یار مهم اس���ت .ویژگیهای روانش ��ناختی
فط���ری که ظهور و ش���کوفایی آنه���ا در دوره نوجوانی اهمیت و ض���رورت دارد و در آموزههای
اس�ل�امی بر آنها تأ کید شده است شامل کمال جاویدخواهی ،میل به رشد شناختى و تعالی
عقل���ى اجتماعی ،گرایش به خوبیها و خیره���ا ،دینگرایی و حقپذیری ،محبت و مهربانی،
روحیه استقاللخواهی و عدم وابس���تگی به دیگران ،مسئولیتپذیری ،حفظ و ارتقابخشی
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عزتنفس و تمایل به فعالیتهای پرش���ور و نشاط است .هدف مقاله حاضر کشف و تبیین
ای���ن ویژگیه���ا و تأثیر آنها در تربی���ت مطلوب نوجوان براس���اس روایات اه ��ل بیت؟مهع؟ بود؛
ویژگیهای روانش���ناختی فطری که زیربنای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی اس ��ت و مورد
تأ کید آموزههای اسالمی است.
در م���ورد ویژگ���ی کم���ال جاویدخواهی تأ کید بر این اس���ت ک���ه در دور ه نوجوانی که دوره
اوج کمالجویی اس���ت ،نوجوان در مس���یر کمال خ���ود همه تواناییهایش را ب� �هکار بگیرد تا
مرات���ب کمال را کس���ب کن���د و به آنچه بهصورت فطری در راس���تای زندگ���ی جاوید طالب آن
اس���ت ،برس���د .در مورد ویژگی میل به رشد ش���ناختى و تعالی عقلى اجتماعی ،تأ کید بر این
است که نوجوان برای آموختن مهارتهای زندگی با کسب علم و تجربه تالش کند .در مورد
ی و خیر تأ کید بر این اس���ت ک���ه در دوره نوجوانی ارزشهای اخالقی و
ویژگی گرایش به خوب 
خوبیهای انسانی فطری شکوفا شود و فرد برای کسب فضایل اخالقی تالش کند .در مورد
ویژگی دینگرایی و حقپذیری تأ کید بر این اس���ت که دینخواهی فطری با فرارسیدن بلوغ
مانند دیگر تمایالت طبیعی در نهاد نوجوان شکوفاشود و وی را به کوشش وادارد .در مورد
ویژگی محبت و مهربانی ،تأ کید بر این اس���ت که هنر محبت و مهروزی موجب ش ��کلگیری
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شخصیت سالم در نوجوان شود ،بدینصورتکه والدین و مربیان و خود نوجوان شخصیتی

را پرورش دهند که محبت خداوند ،محور محبتهای نوجوان باش���د و از جذبش���دنش به
عوامل انحرافی دوری ش���ود .در مورد ویژگی اس���تقاللخواهی و عدم وابس���تگی به دیگران،
تأ کید بر این است که نوجوان فعالیتهای خود را در چارچوب قواعد زندگی مستقل تنظیم
کند و با پذیرش مس���ئولیت کارهای خود ،اعتماد به نفس خود را بیش���تر کند .نوجوان باید
نسبت به خود و خانواده و دیگران و کمک به پیشرفت جامعه احساس مسئولیت کند .در
مورد ویژگی حفظ و ارتقابخشی عزتنفس تأ کید بر این است که حس عزتخواهی نوجوان
برای کس���ب مقبولیت اجتماعی و برقراری رابط���ه مطلوب و عزتمندانه با دیگر افراد جامعه
پرورش یابد و در مورد ویژگی تمایل به فعالیتهای پرش���ور و نش���اط نیز تأ کید بر این اس ��ت
که نوجوان بهدور از هرگونه احس���اس سس���تی ،افس���ردگی و ناامیدی با ش���ور و نشاط ،آینده
درخشانی را برای خود بسازد.
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

فهرست منابع

* قرآن کریم ( .)1386مترجم :الهی قمشهای ،مهدی .قم :سپهر نوین.
هلل ( 4041هـ.ق) .ش ��رح نهجالبالغه البن اب ��ی الحدید .ق���م :مکتبه آیتاهلل
1 .1ابنابیالحدی ��د ،عبدالحمیدب ��ن هب� �ها 
المرعشی النجفی .
2 .2ابن بابویه ،محمدبنعلى (شیخ صدوق) ( .)1376األمالی .تهران :کتابچى .
س (1404هـ.ق) .معجم مقاییس اللغه .قم :مکتب االعالم االسالمی.
3 .3ابنفارس ،احمدبنفار 
4 .4ابنشعبه حرانى ،حسنبنعلى (1404هـ.ق) .تحف العقول .قم :جامعه مدرسین.
5 .5ابنمنظور ،محمدبنمکر م (1414هـ.ق) .لسان العرب .بیروت :دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
6 .6احمدى میانجى ،على (1419هـ.ق) .مکاتیب الرسول؟ص؟ .قم :دارالحدیث.
7 .7اصالنی ،ابراهیم ( .)1392نوجوانی :روانشناسی نوجوانی برای والدین و مربیان .تهران :مدرسه.
8 .8ا کبری ،ابوالقاسم ( .)1394مشکالت نوجوانی و جوانی .تهران :مرکز رشد و توسعه.
9 .9ا کبری ،ابوالقاسم ( .)1395نیازهای نوجوانان و جوانان .تهران :مرکز رشد و توسعه.
 1010انبیای ��ی ،محمدج ��واد ( .)1386نقش تفری ��ح در تربیت نوجوان باتوج ��ه به آموزههای ق ��رآن و حدیث .پایاننامه
کارشناسی ارشد قرآن و حدیث .قم .دانشگاه اصولالدین.
 1111اودلوم ،دوریس ( .)1354سیری در بلوغ .مترجم :سامی ،کاظم ،.و ریاضی ،محمود .تهران :نشر توس.
 1212آمدى تمیمى ،عبدالواحدبن محمد ( 410 1هـ.ق) .غررالحکم و دررالکلم .قم :دارالکتاب االسالمی.
 1313بوالهری ،جعفر ،.نوری قاسمآبادی ،ربابه ،.و رمضانی فرانی ،عباس ( .)1378آیات قرآنی در زمینه بهداشت روانی
و مربیان مدارس .تهران :انتشارات انستیتو روانپزشکی تهران.
 1414پاینده ،ابوالقاسم( .)1382نهجالفصاحه .تهران :دنیاى دانش.
 1515جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1372ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد .قم :الزهرا؟اهع؟.
 1616حر عاملی ،محمدبنحسن ( 1409هـ.ق) .وسایلالشیعه .قم :آلالبیت؟مهع؟.
 1717حس���ینخانی ،هادی ( .)1385نگاهی به تحوالت دوران نوجوانی جس ��می ،جنسی ،ش ��ناختی و اخالقی .نشریه
معرفت.33-26 ،104 ،
 1818حسینیزاده ،سیدعلی ،.و حاجی دهآبادی ،محمدعلی ( .)1386بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات .تهران:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

103

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

104

 1919حسینی زبیدی ،محمدمرتضى (1414هـ.ق) .تاجالعروس من جواهر القاموس .بیروت :دارالفکر.
 2020حمیرى ،عبداهللبنجعفر ( 4131هـ.ق) .قرب االسناد .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 2121خادمی کوشا ،محمدعلی ( .)1385جوان در پرتو اهل بیت؟مهع؟ .قم :بوستان کتاب.
شه ��ای ارتب ��اط تربیتی با نوجوان ��ان و جوانان در اس�ل�ام.
یب ��ی منی ��ژه ( .)1384بررس ��ی ش ��یوهها و رو 
 2222داودی ،ب 
پایاننامه کارشناسی ارشد معارف اسالمی .حوزه علمیه خراسان.
 2323دبس ،موریس ( .)1375بلوغ .مترجم :اللهزار ،اسحاق .تهران :خورشید نو.
 2424درودى ،نجمه ،.و ملکى ،حسن ( .)1392فطرت در آیات و روایات .نشریه معرفت.45-29 ،)23(187 ،
 2525دلشاد تهرانی ،مصطفی ( .)1379منظر مهر :مبانی تربیت در نهجالبالغه .تهران :دریا.
 2626دهخدا ،علیا کبر ( .)1373لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
 2727دیلمی ،حسنبنمحمد (1412هـ.ق) .ارشاد القلوب .قم :الشریف الرضی.
 2828دیلمى ،حسنبنمحمد ( 4081هـ.ق) .اعالم الدین فی صفات المؤمنین .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 2929راغب اصفهانى ،حسینبنمحمد (1412هـ.ق) .مفردات الفاظ القرآن .بیروت :دارالقلم.
 3030رضی ،محمدبنحسین (تدوین) (1414هـ.ق) .نهجالبالغه .قم :هجرت.
 3131سبحانینیا ،محمد ( .)1395معارف اسالمی (راه و رسم زندگی) .قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.
 3232س ��لطانی ،محمدرض ��ا ( .)1392درآمدی بر شناس ��ایی نیازهای انس ��ان از دیدگاه قرآن با تأ کید ب���ر برتری نیازهای
معنوی در سلسله مراتب نیازها .نشریه مدیریت اسالمی.43-9 ،41 ،
 3333س ��لیمانیفر ،ثریا ( .)1383بررس ��ی ش ��خصیت جوان از دیدگاه قرآن ،حدیث و علم روانشناسی .تهران :انتشارات
فرهنگ مکتوب.
 3434ش ��جاعی ،محمدص ��ادق ( .)1386نظری���ه نیازهای معنوی از دیدگاه اس�ل�ام و تناظر آن با سلس���له مراتب نیازهای
مازلو .نشریه مطالعات اسالم و روانشناسی.116-87 ،1 ،
 3535ش���رفی ،محمدرضا ( .)1375مراحل رشد و تحول انسان .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
 3636ش���رفی ،محمود ،.و ش���رفی ،زینت ( .)1392تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانشآموزان دوره متوسطه در
ابعاد شناختی ،عاطفی و عملکردی .نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.140-119 ،16 ،
 3737ش���عبانی ،ا کبر ،.و بابا گلزاده ،رامین ( .)1393روانشناس ��ی تربیت نوجوانان در س ��یره معصومین؟مهع؟ .قم :آوای
منجی.
 3838طبرسى ،حسنبنفضل(1412هـ.ق) .مکارم االخالق .قم :الشریف الرضى.
 3939طبرسى ،فضلبنحسن (1390) .اعالم الورى باعالم الهدى .تهران :اسالمیه.
 4040طوسی ،نصیرالدین ( .)1369اخالق ناصری .تهران :خوارزمی.
 4141عبدوس ،محمدتقی ،.و اشتهاردی ،محمدمهدی ( .)1375بیست و پنج اصل از اصول اخالقی امامان؟مهع؟ .قم:
دفتر تبلیغات اسالمی.
 4242عالءالدی���ن ،محمدرضا ( .)1384نقش داس���تانهای قرآنی به نیازهای تربیتی کودکان و نوجوانان .نش ��ریه کوثر،
.69-61 ،16
 4343فراهیدى ،خلیل بن احمد ( 4091هـ.ق) .کتاب العین .قم :نشر هجرت.
 4444فرید تنکابنی ،مرتضی ( .)1372الحدیث .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 4545فلسفی ،محمدتقی ( .)1344جوان از نظر عقل و احساسات .تهران :دفتر نشر معارف اسالمی.
4646کلینی ،محمدبن یعقوب (1407هـ.ق) .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 4747لطفآبادی ،حسین ( .)1379روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی .تهران :اسپید.
 4848لیثى واسطى ،علىبنمحمد ()1376 .عیون الحکم و المواعظ .قم :دارالحدیث.
 4949مجلسى ،محمدباقر ( 4041هـ.ق) .مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول؟ص؟ .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 5050مجلسی ،محمدباقر (1403هـ.ق) .بحاراالنوار .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 5151محمدی ریشهری ،محمد ( .)1389حکمتنامه جوان .قم :دارالحدیث.
 5252مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1379جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
 5353مطهری ،مرتضی ( .)1376عدل الهی .قم :انتشارات اسالمی.
 5454مهاجر ،یحیی ( .)1379نظری بر گذرگاه بلوغ و نوجوانی در :مجموعه مقاالت چهارمین همایش بهداشت روانی و
اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان .زنجان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان.

 5555میبدی ،حس ��ین (1411هـ.ق) .دیوان منس ��وب به ام ��ام علی؟ع؟ .مترجم :زمانی ،مصطفی .قم :دارنداء االس�ل�ام
للنشر.
 5656مینا گر ،عبدالرضا ( .)1390اخالق و تربیت اسالمی .قم :ابتکار دانش.
 5757نورى ،حسین بن محمد تقى(1408هـ.ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 5858ورامبنابیفراس ،مسعودبنعیسى (1410هـ.ق) .مجموعه ورام .قم :مکتبه فقیه.
 5959هزارجریبی ،جعفر ،.س���یدغراب ،محمد ،.جعفری کافیآباد ،صابر ،.و دبس ��تانی ،مهدی ( .)1393بررس ��ی نیازها،
عالیق و اولویتهای دختران نوجوان شهر تهران .نشریه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی.108-63 ،18 ،
 6060هندی ،عالءالدینعلی المتقی بنحسامالدین (1409هـ.ق) .کنزالعمال .بیروت :مؤسسه الرساله.
61. Checkley, k. (2004). Meeting the Needs of the Adolescent Learner. Journal of
Education Update, 46 (5), 1-4.
62. Kevin, O., Shaun, K., Latricia, T., & Kevin, B. (2010). Needs of elementary and
middle school teachers developing online courses for a virtual school. Journal of
Distance Education, 31 (1), 55-75.

ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپالسا همان شهوژپ

105

